
Revista presei – LUNI, 24 OCTOMBRIE 2022 – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

Autor Titlul articolului Publicația Secțiunea/ 
Pagina 

Sinteza articolului 

- GALA OAMENILOR 
DE AFACERI – 
Eveniment aniversar 
la 30 de ani de 
patronat în județul 
Suceava 

obiectivdesuceava.ro 
24.10.22 

- Vineri, 21 octombrie 2022 a avut loc la Salon Balada din Suceava, GALA 
OAMENILOR DE AFACERI- ediția 2022, organizată de Patronatele 
IMM din județul Suceava. Tradiție în mediul antreprenorial sucevean, 
evenimentul a reunit agenții economici din județul Suceava alături de 
reprezentanți ai Guvernului României, ai ministerelor, autorităților și 
instituțiilor publice locale și centrale, organizații de la nivel local, 
național și internațional, parteneri și colaboratori ai patronatelor IMM 
din județul Suceava. Premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei 
Deputaților, Marcel Ciolacu, au transmis mesaje de felicitări, apreciere și 
susținere. 
La Gala oamenilor de afaceri-2022 au participat Consiliul Național al 
Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania- CNIPMMR, prin 
președintele confederației- Florin Jianu, împreună cu o parte din board-
ul de conducere al CNIPMMR- prim vicepreședinți, vicepreședinți și alți 
membri din conducere, cât și membri din aparatul executiv. 
Au fost prezenți la eveniment ministrul Turismului și 
Antreprenoriatului, Daniel Cadariu, subsecretarul de stat din cadrul 
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene Doina Iacoban, 
președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul 
Alexandru Moldovan, precum și Vasile Asandei, directorul ADR-NE 
Piatra Neamț. Primarul Ion Lungu a fost reprezentat de consilierul său 
personal, Ovidiu Milici.[...] 
Universității „Stefan cel Mare” din Suceava i-a fost acordat trofeul pentru 
asigurarea educației antreprenoriale la nivel academic, iar pentru 
societatea civilă suceveană, premiul de excelență a ajuns la Fundația 
„Fight for freedom”, pentru deosebita implicare în acțiuni umanitare și 
proiecte comunitare. [...] 
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- Prof.univ.dr.ing. 
Valentin Popa, 
rectorul USV, distins 
cu titlul de Doctor 
Honoris Causa al 
Universității de Stat 
de Educație Fizică și 
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21.10.22 

- Miercuri, 19 octombrie, domnul prof.univ.dr.ing. Valentin Popa, rectorul 
Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, a primit titlul onorific de 
Doctor Honoris Causa al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport 
a Republicii Moldova, în semn de recunoaștere pentru contribuția 
substanțială la promovarea imaginii Universității de Stat de Educație 
Fizică și Sport a Republicii Moldova, la dezvoltarea programelor de studii 
ale USEFS pe segmentul cooperării prin acorduri de dublă diplomă, dar 
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Sport a Republicii 
Moldova 

21.10.22 și pentru implicarea constantă în dezvoltarea Clubului Sportiv 
Universitar Suceava. Ceremonia s-a desfășurat la Chișinău, iar diploma 
DHC a fost înmânată de rectorul universității moldovene, 
prof.univ.dr.hab. Veaceslav Manolachi. Din partea universității 
sucevene, la ceremonie au mai participat prof.univ.dr. Ștefan Purici, 
prorector USV, și prof.univ.dr. Petru Ghervan, decan al Facultății de 
Educație Fizică și Sport din cadrul USV, care au și luat cuvântul la finalul 
evenimentului. 
În textul Laudatio, care a fost citit de conf.univ.dr. Viorica Brega, 
Secretar al Senatului USEFS, s-a făcut referire la o parte dintre realizările 
pe care rectorul USV le-a avut la conducerea universității, evidențiind 
preocupările sale majore pentru creșterea numărului de granturi de 
cercetare câștigate și a sumelor aferente atrase, creșterea de 5 ori a 
finanțării de bază și a fondurilor pentru bursele studențești, creșterea cu 
peste 75% a numărului de locuri bugetate pentru studenții români și cu 
peste 600% a numărului de locuri pentru studenții români de 
pretutindeni, dar și susținerea inițiativelor universitarilor de asociere la 
diverse consorții sau parteneriate internaționale cu vizibilitate la nivel 
regional sau internațional. În același context, a fost menționată și 
deschiderea celor două lectorate de limba română în Ucraina, la Cernăuți 
și Odessa. [...] 

Oana Nuțu USV înființează 
Centrul de Transfer 
Tehnologic în 
industrie 4.0 și 
Smart Destinations 
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- În cadrul centrului vor fi valorificate rezultatele cercetării-inovării 
obținute de USV și se vor dezvolta parteneriate în domeniul transferului 
tehnologic în mediul economic național și internațional. USV este 
partener al Primăriei Siret și al Consiliului Județean Suceava în proiectul 
„Înființarea parcului științific EAST EUROPEAN BORDER Siret”, 
asumându-și crearea unei entități de transfer tehnologic în domeniile 
Industrie 4.0 și Smart Destinations și autorizarea provizorie/ acreditarea 
ei la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava va avea un Centru de Transfer 
Tehnologic în industrie 4.0 și Smart Destinations, care va asigura, printre 
alte activități specifice de transfer tehnologic, și suportul pentru Parcul 
științific și Tehnologic din orașul Siret. Înființarea centrului a fost 
aprobată în ședința Senatului USV din 13 octombrie a.c. Pentru 
funcționarea centrului, au fost propuse trei posturi – unul de cercetător 
științific, unul de asistent universitar, o jumătate de normă de 
administrator financiar și o jumătate de normă secretar, alături de 
reprezentanți ai laboratoarelor suport – laboratoare ale centrului 
MANSID și ale Centrului Interdisciplinar CDI de tip CLOUD și 



Infrastructură Masivă de Date. 
În cadrul proiectului „Înființarea parcului științific EAST EUROPEAN 
BORDER Siret”, USV este partener al Primăriei Siret și al Consiliului 
Județean Suceava, asumându-și crearea unei entități de transfer 
tehnologic în domeniile Industrie 4.0 și Smart Destinations și 
autorizarea provizorie/ acreditarea ei la Ministerul Cercetării, Inovării și 
Digitalizării. Noul centru de transfer tehnologic trebuie să fie înregistrat 
ca o entitate fără personalitate juridică, dar cu autonomie financiară, iar 
coordonarea lui va fi asigurată de prof.univ.dr. Mihai Dimian, 
prorectorul cu activitatea științifică al universității. [...] 

- Piața de IT din 
Suceava, în continuă 
creștere cu ajutorul 
companiilor 
internaționale 
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- Nu este un secret că din ce în ce mai multe companii de IT din România 
se îndreaptă către orașele de mărime medie, în căutarea a noi talente din 
tehnologie, care să li se alăture. Disponibilitatea profesioniștilor din 
aceste locații, dar și dorința lor de a crește profesional, atrag tot mai 
multe firme importante din domeniu. 
Acest fenomen este prezent și în Suceava, unde piața devine tot mai 
dinamică, iar numărul profesioniștilor care lucrează în domeniul 
dezvoltării software crește de la an la an. Una dintre cele mai importante 
companii de IT din România care contribuie la dinamizarea pieței locale 
este Endava, care în această toamnă sărbătorește un an de prezență în 
Suceava. [...] 
Prezența în comunitate, o constantă pentru Endava 
Compania Endava se implică activ în toate comunitățile din care face 
parte, iar Suceava nu face excepție de la această regulă. Din dorința de a 
le oferi tinerilor șansa unei cariere de succes în IT în orașul natal, Endava 
se află în strânsă colaborare cu Universitatea „Ștefan cel Mare”. În 
perioada verii, 5 studenți au fost parte din programul de internship al 
companiei și au beneficiat de 9 săptămâni de training. Mai mult, 
compania a acordat atât anul trecut, cât și anul acesta, 5 burse studenților 
cu rezultate deosebite. 
În iunie, caravana Connect.IT s-a oprit la Suceava și le-a oferit 
pasionaților de tehnologie șansa de a se conecta și de a discuta despre 
cele mai noi trend-uri din domeniu într-un cadru informal, iar în 
septembrie echipa Endava a alergat la Maratonul Cetății Sucevei, pentru 
a sprijini o cauză caritabilă. 
În acest moment, piața de IT din oraș este mai dinamică, cu mai multe 
oportunități de creștere profesională, iar angajații Endava au ocazia de a 
lucra alături și de a învăța de la dezvoltatori cu experiență, de a contribui 
la crearea tehnologiilor viitorului, alături de echipe ale unor nume mari 



la nivel global, din industrii precum sistemul bancar, procesare de plăți, 
telecomunicații, retail, media si sistemul medical. [...] 

Dan Pricope Primul român 
„Drept între 
popoare”, 
suceveanul Traian 
Popovici, omagiat la 
USV 

ziarelocale24.ro 
21.10.22 

- Un eveniment de excepție pentru un om de excepție a avut loc joi, 20 
octombrie, la sala de lectură a Corpului E de la Universitatea „Ștefan cel 
Mare”. Este vorba despre primarul din 1941 al orașului Cernăuți, av. dr. 
Traian Popovici. Și nu întâmplător, ci pentru că pe data de 17 octombrie 
s-au împlinit 130 de ani de la nașterea avocatului Traian Popovici. Despre 
cel care a fost primar al orașului Cernăuți în 1941 nu se știu foarte multe 
de către majoritatea cetățenilor. 
După cum avea să remarce unul dintre cei care au luat cuvântul la 
sesiunea omagială de la USV, prorectorul Mircea Diaconu, „Bucovina 
este o realitate volatilă și abia anul trecut unul din tinerii care sunt 
studenți la noi a știut să explice de ce Suceava are două gări, una la 
Burdujeni și alta la Ițcani”. Cu toate acestea, faptul că meritele lui Traian 
Popovici au fost cu adevărat remarcabile iar curajul său – în acel context 
tulbure – a fost remarcabil îndreptățește și obligă posteritatea să îi 
acorde atenția cuvenită. și nu întâmplător a fost evocat și faptul că 
primarul care a salvat 20.000 de cernăuțeni care, pe criterii etnice, 
urmau a fi deportați în lagărele din Transnistria a fost înmormântat la 
Fundu Moldovei. 
Desigur, nici asta nu a fost omis a fi menționat la evenimentul de la USV 
care a avut loc cu începere de la ora 14:00 a zilei de joi. Practic, avocatul 
Traian Popovici – care descinde dintr-o familie de preoți din Udești după 
cum avea să evoce prorectorul Mircea Diaconu citând printre surse și pe 
eroul bucovinean Ion Grămadă – rămâne în conștiința posterității pentru 
că reușit să oprească deportările pe criterii etnice, în special evrei: 
aproape 20.000 de oameni. [...] 
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